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	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء السادس والعشرون
	تابع كتاب الديات
	باب الشجاج وكسر العظام
	(الشجة اسم لجرح الرأس والوجه خاصة ,وهى عشر ؛خمس لامقدر فيها؛...)
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : (وخمس فيها مقدر ؛ أولها , الوضحة)...
	فصل : ويجب أرش الموضحة في الصغيرة و الكبيرة ,...
	فصل : وليس في الموضحة غير الرأس و الوجه مقدر ,...
	فائدة : يجب أرش الموضحة في الصغر و الكبيرة ,...
	مسألة : (فان عمت الرأس ونزلت إلى الوجه , فهل هى موضحه أو موضحتان ؟ على وجهين )  
	تنبه : ذكر المصنف , ..., إذا عمت الرأس ونزلت إلى الوجه...
	مسألة : ( وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز , فعليه عشرة ) من الإبل ,...
	مسألة : فان خرقه أجنبى , فعلى الأول أرش موضحتين , وعلى الثاني أرش موضحة ؛...
	مسألة : (وإن اختلفا في من خرقه , فالقول قول المجنى عليه )
	مسألة : (وإن خرق ما بينهما في الباطن ) ..., ففيها وجهان؛...
	مسألة : (وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه , فعليه أرش موضحة )
	فائدتان ؛إحداهما , لو خرقه ظاهرا لا باطنا , فموضحتان ,...
	الثانية , لو أوضحه جماعة موضحة , فهل يوضح من كل واحد بقدرها , أم يوزع ؟...
	مسألة : ( ثم الهاشمة ؛ وهى التى توضح العظم وتهشمه , ففيها عشر من الإبل )
	فصل : والهاشمة في الوجه والرأس خاصة ,...
	مسألة : ( فان ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه , ففيه حكومة )
	فصل : فان أضحه موضحتين , هشم العظم في كل واحدة منهما ,  واتصل الهشم في الباطن , فهما هاشمتان ؛...
	مسألة : ( ثم النقلة ؛وهي التى توضح وتهشم و تنقل عظامها , ففيها خمس عشرة من الإبل )
	مسألة : ( ثم المأمومة ؛ وهي التى تصل إلى جلدة الدماغ ,...)
	(ثم الدامغة , وهي التى تخرق الجلد,ففيها ما في المأمومة)
	فصل: فان أضحه رجل , ثم هشمه الثانى , ثم جعلها الثالث منقلة , ثم جعلها الرابع مأمومة فعلى الأول أرش موضحة ,...
	فصل : (وفي الجائفة ثلث الدية ؛ وهي التي تصل إلى باطن الجوف ...)
	فصل : وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز , فعليه ثلثا الدية ,...
	مسألة : (فان خرقه من جانب فخرج من الجانب الآخر , جائفتان )
	فصل : فان أدخل إصبعه في فرج بكر , فأذهب بكارتها , فليس بجائفة ؛...
	مسألة : (وإن طعنه في خده فوصل إلى فيه , ففيه حكومة )
	فصل : فإن طعنه في وجنته , فكسر العظم , ووصل إلى فيه , فليس بجائفة ؛...
	فائدة :وكذا الحكم لو أنفذ أنفا أو ذكرا أو جفنا إلى بيضة العين , خلافا ومذهبا .
	مسألة : ( وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه , أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه , فعليه دية جائفة وموضحه وحكومة لجرح القفا والورك )
	مسألة : ( وإن أجافه , ووسع أخر الجرح , فهى جائفتان )
	مسألة : ( وإن وسع ظاهره دون باطنه ,أوباطنه دون ظاهره , فعليه حكومة )
	فصل : وإن ادخل السكين في الجائفة ثم أخرجها , عزر , لا شىء عليه...
	مسألة : ( وإن التحمت الجائفة ففتحها اخر , فهى جائفة أخرى )
	فصل : ومن وطى زوجته وهي صغيره , ففتقها , لزمه ثلث الدية ...
	فصل : لو وطى زوجته وهي صغيره , أو نحيفه لا يوطا مثلها لمثله , ففتقها , لزمه ثلث الدية ...
	فصل : فان استطلق بوها مع ذلك , لزمة دية من غير زيادة....
	فائدة : لو أدخل إصبعه في فرج بكر , فاذهب بكارتها , بجائفة
	فصل : وإن أكره امرأة على الزنى  فأ فضاها , لزمه ثلث ديتها ومهر مثلها ؛ ...
	فصل : وإن وطى امرأة بشبهة , فافضاها , فعليه أرش إفضائها مع مهر مثلها ؛...
	فصل : وإن استطلق بول المكرهة على الزنى والموطوءة بشبهة مع إفضائهما  فعليه ديتهما و المهر...
	فصل : (وفي الضلع بعير , وفي الترقوتين نعيران )
	تنبية :قوله : وفي الضلع بعير . كذا قال أكثر الأصحاب , وأطلقوا ...
	مسألة : (وفي كل واحد من الذراع , والزند , والعضد , والساق , بعيران )
	فصل : ولا مقدار في غير هذه العظام ,...
	مسألة : ( وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام , ... , ففيه حكومة )
	مسألة : (والحكومة أن يقوم المجنى عليه كأنه عبد لاجناية به , ثم يقوم وهى به وقد برأت , فما نقص , فله مثله من الدية , ... )
	مسألة : ( إلا أن تكون في شىء فيه مقدر , فلا يبلغ به أرش المقدر ,...)
	فصل : وإذا أخرجت الحكومة في شجاح الرأس التى دون الموضحة قدر أرش الموضحة أو زيادة عليه , ...يجب أرش الموضحة ...
	فصل : ولا يكون التقويم إلا بعد برء الجرح ؛...
	مسألة : ( فان كانت ) الجراحة (مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال )..., فلا شىء على الجانى ؛...
	تنبيه : أفادنا المصنف بقوله : قومت حال جريان الدم . أن ذلك لا يكون هدرا , وأن عليه فيه حكومه ... 
	مسألة : ( فإن لم ينقص في تلك الحال ) قوم حال جريان الدم؛...
	فصل : فإن لطمه على وجهه فلم يؤثر في وجهه , فلا ضمان ؛...

	باب العاقلة وما تحمله 
	فائدة : سميت عاقلة ؛ لأنهم يعقلون ...
	(عاقلة الإنسان عصباته كلهم , ... ,إلا عمودى نسبه , آباؤه وأبناؤه ... )
	فصل : فأن كان الولد ابن ابن عم ,..., فإنه يعقل في ظاهر كلام أحمد ...
	فصل : وسائر العصبات من العاقلة , بعدوا أو قربوا من النسب , والمولى وعصبته ...
	فصل : العاقلة من تحمل العقل . والعقل الدية ...
	فصل : ولا يعقل مولى الموالاة ,...
	فصل : ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة ...
	مسالة : ( وليس على فقير , ولا صبي , ولا زائل العقل , ولا امراة , ولا خنثى مشكل , ولا رقيق , ولا مخالف لدين الجانى , حمل شىء )
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف , أن الهرم والزمن والأعمى يحمل من العقل بشرطه ...
	مسألة : (يحمل الغائب كما يحمل الحاضر )
	فصل : ويعقل المريض إذا لم يبلغ حد الزمانة , والشيخ إذا لم يبلغ حد الهرم ؛..
	مسألة : ( وخطأ الامام والحاكم في أحكامه في بيت المال . وعنه , على عاقلته )
	فائدة : وكذا الحكم إن زاد سوطا ؛...
	مسألة : ( وهل يتعاقل أهل الذمة ؟ على روايتين )
	مسألة : ( ولا يعقل حربى عن ذمى , ولا ذمى عن حربى )
	مسألة : (ومن لا عاقلة له , أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع , فالدية أوباقيها عليه إن كان ذميا ) ... (وإن كان مسلما ) ففيه روايتان ؛...
	فصل : (فإن لم  يكن ) الأخذ من بيت المال (فليس على القاتل شىء) ...
	فصل : ولو رمى ذمى صيدا , ثم أسلم , ثم أصاب السهم أدميا , فقتله ,لم يعقله المسلمون ؛...
	فصل : إذا تزوج عبد معتقه , فأولدها أولادا , فولاؤهم لمولى أمهم ,...
	مسألة : (ولاتحمل العاقلة عمدا , ولاعبدا , ولا صلحا , ولا اعترافا ,...)
	فائدة : قوله : ولا تحمل العاقلة عمدا , ولا عبدا , ولا صلحا . فسر القاضى وغيره الصلح بالصلح عن دم العمد ...
	فصل : فإن اقتص بحديدة مسمومة , فسرى الى النفس , ففيه وجهان ؛...
	فصل : ولا تحمل العاقلة العبد ...
	فصل : ولاتحمل الصلح ...
	فصل : ولا تحمل الاعتراف ...
	تنبيه : قوله : ولا اعترافا . ومعناه ؛ أن يقر على نفسه أنه قتل خطأ , أو شبه عمد , أو جنى جناية خطأ ,...
	فصل : ولا تحمل العاقلة ما دون الثلث 
	تنبيه : قولة : ولا ما دون ثلث الدية بانفرادها ,...
	فصل : وتحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث ...
	فصل : وتحمل العاقلة دية بغير خلاف بينهم فيها...
	مسألة : وتحمل غرة الجنين إذا مات مع أمه ,...
	مسألة : ( وتحمل جناية الخطا عن الحر إذا بلغت الثلث )
	مسألة : ( قال أبوبكر : ولا تحمل ) العاقلة ( شبه العمد , وتكون في مال القاتل في ثلاث سنين )
	مسألة : ( وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر ,... )
	فائدة : الموسر هنا من ملك نصابا عند حلول الحول , فاضلا عنه ؛ كالحج وكفارة الظهار . 
	مسالة : واختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه ؛...
	مسألة : ( ويبدأ بالأقرب , فمتي اتسعت أموال الأقربين لها , لم يتجاوزهم , والاانتقل الى من يليهم )
	مسألة : (وإن تساوي جماعة في القرب , وزع القدر الذي يلزمهم بينهم )
	فصل : ولايحمل العقل من لايعرف نسبه من القاتل ,...
	فائدة : يؤخذ من البعيد لغيبة القريب ...
	مسألة : (وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين , في كل سنة ثلثة إن كان دية كاملة )
	مسألة : ( وإن كان الواجب ثلث الدية , وجب في رأس الحول ) ...
	مسألة : فإن كانت الدية ناقصة , كدية المرأة والكتابى ,ففيها وجهان ؛...
	فائدة : لو قتل شخص اثنين , لزم عاقلته في كل حول من كل دية ثلثها , ...
	مسألة : ( وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال , وفي القتل من حين الموت ...)
	مسألة : ( ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر , سقط ما عليه ,...)
	فائدة :من صار أهلا عند الحول , لزمه ماتحمله العاقلة ,...
	مسألة : ( وعمد الصبي و المجنون خطأ تحمله العاقلة )

	باب كفارة القتل
	(ومن قتل نفسا محرمة خطأ , أو ما أجرى مجراه ,..., فعليه الكفارة )
	مسألة : ومن شارك في قتل يوجب الكفارة , لزمته كفارة , ويلزم كل واحد من شركائه كفارة ...( وعن أحمد , أن على المشتركين كفارة واحدة )
	مسألة : ( ولو ضرب بطن امرأة , فألقت جنينا ميتا , أو حيا ثم مات , فعليه الكفارة )
	مسألة : (مسلما كان المقتول أو كافرا , حرا أو عبدا )
	مسألة : وتجب الكفارة بقتل العبد...
	تنبيه : ظاهر قوله : فألقت جنينا . أنها لو ألقت مضغة لم تتصور , لاكفارة فيها...
	مسألة : (وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا , أوصبيا أومجنونا , حرا أوعبدا )
	مسألة : ( ويكفر العبد بالصيام )
	فصل : ومن قتل في دار الحرب مسلما يعقده كافرا ,..., فعليه كفارة ؛...
	مسألة : (فأما القتل المباح , كالقصاص , والحد , وقتل الباغى و الصائل , فلا كفارة فيه )
	فصل : ومن قتل نفسه خطا , وجبت الكفارة في ماله ...
	مسالة : (وفي العمد وشبه العمد روايتان إحداهما , لاكفارة فيه ... )
	فصل : فأما شبه العمد , فقال شيخنا تجب فيه الكفارة ,...
	تنبيه : قال الزر كشى : وقد وقع لأبى محمد في (المقنع) إجراء الروايتين في شبه العمد , وهو ذهول ,...
	فصل :وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة بنص القران , ... 
	فائدتان ؛ إحداهما , من لزمته كفارة , ففي ماله مطلقا ...
	الثانية , نقل مهنا , القتل له كفارة , والزنى له كفارة ...

	باب القسامة 
	(وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل )
	مسألة : ( ولا تثبت إلابشروط أربعة ؛ أحدها دعوى القتل , ....)
	فصل : قال القاضي : يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل , إذا غلب على ظنهم أنه قتله ,...
	مسألة : ( واسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى , حرا أو عبد , مسلما أو ذميا )
	فصل : وإن قتل عبد المكاتب , فللمكابت أن يقسم على الجانى ؛...
	فصل : والمحجور عليه لفسه أو فلس ,كغير المحجور عليه , في دعوى القتل , والدعوى عليه ؛...
	فصل : ولو جرح مسلم فارتد , ومات على الردة , فلا قسامة فيه ؛...
	مسألة : ( فأما الجراح فلا قسامة فيها )
	الثاني ,اللوث , وهو العداوة الظاهرة ,...
	فصل : وإن شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين , لم تثبت هذه الشهادة , ولم تكن لوثا عند أحد علمنا قوله ...
	فصل : وليس من شرط اللوث أن يكون با القتيل أثر...
	مسألة : ( فأما قول القتيل : فلان قتلنى . فليس بلوث )
	مسألة : ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال الخرقي : لايحكم له بيمين ولا غيرها 
	فصل : ولا تسمع الدعوى على غير معين ,..
	فائدة : حيث حلف المدعى عليه , فلا كلام ,وحيث امتنع , لم يقض عليه بالقود ...
	فصل : فأما أن ادعى القتل من غير وجود قتيل ولا عداوة , فهي كسائر الدعاوي في اشتراط تعيين المدعي عليه ,...
	فصل : فإن نكل المدعي عليه عن اليمين , لم يجب القصاص ,... 
	الثالث , اتفاق الأولياء في الدعوى , فان ادعى بعضهم وأنكر بعض , لم تثبت القسامة 
	فصل :إذا قال الولى بعد القسامة : غلطت , ما هذا الذى قتله ... بطلت القسامة , ولزمه رد ما أخذه ؛...
	فصل : وإن أقام المدعى عليه بنية أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول , لايمكن مجيئه منه إليه في يوم واحد , بطلت الدعوى ...
	فصل : فإن جاء إنسان , فقال : ما قتله هذا المدعى عليه ,بل أنا قتلته فكذبه الولى لم تبطل دعواه ,...
	الرابع , أن يكون في المدعين رجال عقلاء , ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسمامة , عمدا كان القتل أو خطا 
	فائدة : لامدخل للخنثى في القسامة ... 
	فصل : والخنثى المشكل يحتمل أن يقسم 
	مسألة : وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا ,...
	فصل : ويبدأ بالقسامة بأيمان المدعين , فيحلفون خمسين يمينا
	فصل : فأن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال , وهو النساء , سقط حكمه ...
	فصل : فإن مات المستحق , انتقل إلى وارثه ما عليه من الأيمان , ..
	فصل : ولو حلف بعض الأيمان , ثم جن , ثم أفاق , فإنه يتمم , ولا يلزمه الاستئناف ؛...
	فصل : وإذا حلف الأولياء استحقوا القود , إذا كانت الدعوى عمدا ,...
	مسألة : وعن أحمد , يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث , خمسون رجلا , كل واحد يمينا
	فصل : ويستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة تأكيدا ,...
	فوائد ؛ إحداها , في اعتبار كون الأيمان الخمسين في مجلس واحد وجهان , أصلهما الموالاة ...
	الثانية , وارث المستحق بالأصالة ...
	الثالثة , متى حلف الذكور , فالحق للجميع ...
	الرابعة , يشترط حضور المدعى عليه وقت يمينه , كالبينة عليه , وحضور المدعى ...
	مسألة : فأن لم يحلف المدعون , حلف المدعى عليه خمسين يمينا , وبرى
	فصل : وإذا ردت الأيمان على المدعى عليهم , وكان عمدا , لم تجز على أكثر من واحد ,...
	مسألة : فإن لم يحلف المدعون , ولم يرضوا بيمين المدعى عليه , فداه الأمام من بيت المال 
	مسألة وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا , لم يحبسوا وهل تلزمهم الدية أوتكون في بيت المال؟ على رويتين
	فائدتان ؛ إحداهما , لو رد المدعى عليه اليمين على المدعى , فليس للمدعى أن يحلف ...
	الثانية : يفدى ميت في زحمة ؛ كجمعة وطواف , من بيت المال ...


	كتاب الحدود
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	تنبيهات : احدها , مفهوم قوله : والمحصن ؛هو الحر المسلم .أن الرقيق والكافر غير محصن ؛ فلا يحد بقذفه ...
	الثانى , شمل كلامه الخصى والمجبوب...
	الثالث , مراده بالعفيف هنا العفيف عن الزنى ظاهرا
	فصل : ويجب بقذف المحصن ثمانون جلدة إذا كان القاذف حرا ,...
	فائد : لا يختل إحصانه بوطئه في حيض وصوم وإحرام ...
	فائدة : لو قذف عاقلا فجن , أو أغمى عليه قبل الطلب , لم يقم عليه الحد حتى يفيق ويطالب ,...
	مسالة : وقذف غير المحصن يوجب التعزير 
	فصل : ويجب الحد على قاذف الخصى , والمحبوب , والمريض المدنف , والرتقاْء , والقرناء ...
	فصل : ويجب الحد على القاذف في غير دار الاسلام...
	فصل : ويشترط لإقامة الحد على القاذف شرطان ؛ أحدهما , مطالبة المقذوف 
	فصل : وإذا قلنا بوجوب الحد بقذف من لم يبلغ , لم تجز إقامته حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه ؛...
	فصل : وإذا قذف ولده , لم يجب عليه الحد ,...
	فائدتان ؛ إحداهما , لايحد والد لولده 
	الثانية , يحد بقذف على وجه الغيرة ...
	مسألة : وإن قال : زنيت وأنت صغير , وفسره بصغر عن تسع سنين , لم يحد , وإلاخرج على الروايتين 
	فصل : فان اختلف القاذف و المقذوف , فقال القاذف : كنت صغيرا حين قذفتك . وقال المقذوف : كنت كبيرا . فذكر القاضى , أن القول قول القاذف ؛...
	فائدة : لو أنكر المقذوف الصغر حال القذف , فقال القاضى : يقبل قول القاذف ,...
	مسألة : وإن قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت نصرانية . أو : أمة . ولم تكن كذلك فعليه الحد
	تنبيه : مفهوم قوله : وإن لم يثبت وأمكن أنه إذا ثبت , لايحد ...
	فوائد ؛ إحداها , وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب , وادعى رقها , وأنكرته ولا بينة ,...
	الثانية : لو قال : زنيت وأنت مشركة . قالت : أردت قذفى بالزنى والشرك معا . فقال : بل أردت قذفك بالزنى إذ كنت مشركة فالقول قول القاذف .
	الثالثة , لو قال : يا زانية . ثم ثبت زناها في حال كفرها , لم يحد ...
	فصل : وإن قذف مجهولا , وادعى أنه رقيق أو مشرك . وقال المقذوف : بل أنا حر مسلم . فالقول قوله ...
	فائدة : لو قذف محصنا , فزال إحصانه قبل إقامة الحد عليه لم يسقط الحد عن القاذف 
	فصل : ولو وجب الحد على ذمى أو مرتد , فلحق بدار الحرب , ثم عاد , لم يسقط عنه ...
	فصل : ويحد من قذف ابن الملاعنة ...
	فصل : فأما إن ثبت زناه ببينة أو إقرار أو حد للزنى , فلا حد على قاذفه ...
	فصل : قال الشيخ , رحمة الله : والقذف محرم ... إلا في موضعين ؛ أحدهما , أن يصبها فيه , فيعتزلها , وتاتى بولد يمكن أن يكون من الزنى , فيجب عليه قذفها ونفيه...
	الثانى , أن لاتاتى بولد يجب نفيه...
	فصل : ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره ؛ ..
	مسالة : وان أتت بولد يخالف لونه لونهما , لم يبح نفيه بذلك ...
	تنبيه : محل الخلاف , إذا لم يكن ثم قرينة , فان كان ثم قرينة , فانه يباح نفيه . 
	فصل : قال رحمة الله : وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية ,...
	مسألة : وإن قال : يالوطى . أو : يا معفوج فهو صريح
	مسألة : فإن قال : أردت ... أنك من قوم لوط فقال الخرقى : لاحد عليه وهو بعيد 
	مسألة : فان قال : أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجل . احتمل وجهين 
	فصل : وإن قال : يا معفوج . فالمنصوص عن أحمد , أن عليه الحد..
	مسألة : وإن قال : لست بولد فلان . فقد قذف أمه
	فائدتان ؛ إحداهما , وكذا الحكم , خلافا ومذهبا , لو نفاه من قبيلته ...
	الثانية , لو قذف ابن الملاعنه حد ...
	مسألة : وإن قال : لست بولدى . فعلى وجهين 
	مسألة : وإن قال : أنت أزنى من فلانه فهو قاذف له ,...
	مسالة : وإن قال لرجل : يا زانية أو لامرأة يا زانى ... فهو صريح في القذف , في قول أبى بكر , ليس بصريح , عند ابن حامد 
	فائدة : وكذا الحكم لو قال : زنت يدك أو : رجلك . وكذا قوله : زنى بدنك ...
	مسألة : وإن قال : زنأت في الجبل . مهموزا فهو صريح عند أبى بكر ...
	فصل : إذا قال لرجل : زنيت بفلانة . كان قاذفا لهما ...
	مسألة : والنكايات نحو قواه لامرأته : قد فضحته , وغطيت , أو نكست رأسه وجعلت له قرونا , وعلقت عليه أولادا من غيره , وأفسدت فراشه ....
	فصل : وختلفت الرواية عن أحمد , رحمه الله في التعريض بالقذف ,...
	فصل : وإن قال لرجل : يا ديوث , يا كشخان . فقال أحمد : يعزر ...
	مسألة : أو يسمع رجلا يقذف رجلا , فيقول صدقت ...وكذبه الاخر , فهو كناية إذا فسره بما يحتمله غير القذف , قبل قوله في أحد الوجهين ...
	فوائد ؛ الأولى , وكذا الحكم و الخلاف لو سمع رجلا يقذف, فقال : صدقت  
	الثانية , القرينه هنا , ككناية الطلاق...
	الثالثة , لو قال لامرأته في غضب اعتدى . وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف , أو فسره به , وقع الطلاق ,....
	الرابعة , حيث قلنا : لايحد بالتعريض . فانه يعزر ...
	الخامسة : يعزر بقوله : ياكافر , يافاجر , ياحمار , يا تيس , يا رافضى ... 
	مسألة : وإن قذف أهل بلد أو جماعة لايتصور الزنى من جميعهم , عزر , ولم يحد
	تنبيه : قوله : وإن قذف أهل بلدة ,..., عزر , ولم يحد . هذا المذهب ...
	مسألة : وإن قال لرجل : اقذفتى . فقذفه . فهل يحد أو يعزر ؟على وجهين
	مسألة : وإن قال لامرأته : يازانية . قالت : بك زنيت . لم تكن قاذفة 
	مسألة : وإذا قذفت المرأة , لم يكن لولدها المطالبه , إذا كانت الأم في الحياة 
	تنبيه : ظاهركلامه أنه لو قذف أمه بعد موتها , والابن مشرك أو عبد , أنه لا حد على قاذفها ...
	فصل : فإن قذفت جدته , فقياس قول الخراقى , أنه كقذف أمه ,...
	فائدتان ؛ إحداهما , لو قذف جدته وهى ميتة ,..., أنه كقذف أمه في الحياة والموت ...
	الثانية , لو قذف أباه أوجده , أو كان واحدا من أقاربه غير أمهاته بعد موته , لم يحد بقذفه ...
	مسألة : وإن مات المقذوف سقط الحد 
	فائدتان ؛ إحداهما , حق القذف لجميع الورثة , حتى أحد الزوجين ...
	الثانية , لو عفا بعضهم , حد للباقي كاملا ...
	مسألة : ومن قذف أم النبى صلى الله عليه وسلم  قتل , مسلما كان أو كافرا 
	فصل : وقذف النبى صلى الله عليه وسلم  , وقذف أمه ردة عن الاسلام , وخروج عن الملة , وكذلك سبه بغير قذف ,...
	فائدتان ؛ إحداهما , قذفه , عليه أفضل الصلاة والسلام كقذف أمه ,...
	الثانية : اختار ابن عبدوس ففي تذكرته كفر من سب أم نبى من الانبياء أيضا غير نبينا , ...
	مسألة : وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم ...
	مسألة: وإن قذفهم بكلمات , حد لكل واحد حدا
	فصل : إذا قال لرجل : يا ابن الزانيين . فهو قاذف لهما بكلمة واحدة ...
	تنبيه : محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم الزنى ,...
	مسألة : وإن حد للقذف , فاعاده , لم يعد عليه الحد 
	فوائد ؛الاولى , متى قلنا : لايحد هنا . فانه يعزر ,...
	الثانية , لو قذف بزنى اخر بعد حده , فعنه , يحد...
	الثالثة , من تاب من الزنى ثم قذف حد قاذفه ...
	الرابعة , لو قذف من أقرت بالزنى مرة ..., فلا لعان , ويعزر ...
	الخامسة , ولايشترط لصحة توبة من قذف وغيبه ونحوهما إعلامه والتحلل منه 
	فصل : إذا قال : من رمانى فهو ابن الزانية فرماه رجل , فلا حد عليه في قول أحد من أهل العلم ...
	فصل : إذا ادعى على رجل أنه قذفه , فانكر , لم يستحلف ...

	باب حد المسكر 
	مسألة : كل شراب أسكر كثيره , فقليله حرام من أى شىء كان , ويسمى خمرا
	مسألة : ولايجوز شربه للذة , ولا للتداوى ولا لعطش , ولا غيره , إلا أن يضطر إليه , لدفع لقمة غص بها فيجوز 
	فائدة : لو وجد بولا , والحالة هذه ,قدم على الخمر؛...
	مسألة : ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر قليلا كان أو كثيرا , فعليه الحد ثمانون , جلدة . وعنه أربعون 
	فصل : وحده ثمانون , في إحدى الروايتين ...
	فصل : وانما يلزم الحد من شربها مختارا لشربها ,...
	تنبيه : مفهوم قوله : مختارا . أن غير المختار لشربها لايحد ؛ وهو المكره ...
	فصل : فان ثرد في الخمر , أو اصطبغ به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه , فعليه الحد ؛...
	فوائد ؛ الاولى , إذا أكره على شربها حل شربها ...
	الثانية , الصبر على الاذى أفضل من شربها ...
	الثالثة , قوله : عالما . بلا نزاع ...
	الرابعة , لو سكر في شهر رمضان جلد ثمانين حدا , وعشرين تعزيرا
	الخامسة , يحد من احتقن بها ...
	فصل : ويشترط لوجوب الحد على من شربها أن يعلم أن كثيرها يسكر ,...
	مسألة : والرقيق على النصف من ذلك 
	فصل : ويجلد العبد والامة بدون سوط الحر ...
	مسألة : والذمى لا يحد بشربه , في الصحيح عنه ؛ 
	فصل : إن وجده سكران , أو تقيا خمرا فعن أحمد , لاحد عليه ؛...
	فائدتان؛ إحداهما , لو وجد سكران , أو قد تقيا الخمر , فقيل : حكمه حكم الرائحة ...
	الثانية , يثبت شربه للخمر باقراره مرة ,...
	فصل : وأما البينه , فلا تكون الا رجلين عدلين , يشهدان أنه شرب مسكرا ولا يحتاجان إلى بيان نوعه ؛...
	مسألة : والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام , حرم , إلا أن يغلى قبل ذلك , فيحرم . نص عليه
	فائدة : لو طبخ قبل التحريم , حل إن ذهب ثلثا ه وبقى ثلثه ...
	مسألة : وقال أبوالخطاب : عندى أن كلام أحمد في ذلك محمول على عصير الغالب أنه يتخمر في ثلاثة أيام ...
	فصل : وكذلك النبيذ مباح ما لم يغل , أو ياتى عليه ثلاثة أيام ...
	مسألة : ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ؛ لياخذ ملوحته ما لم يشتد , أو ياتى عليه ثلاث
	فائدة : لوغلى العنب , وهو عنب على حاله , فلا باس به...
	مسألة: ولا يكره الانتباذ في الدباء , والحنتم , و النقير و المزفت 
	فصل : وما طبخ من النبيذ والعصير قبل غليان , حتى صار غير مسكر كالدبس , ورب الخروب ,..., فهو مباح؛...
	مسألة : ويكره الخليطان , وهو أن ينتبذ شيئين , كالتمر و الزبيب
	فائدة : يكره انتباذ المذنب وحده...
	مسألة : ولا بأس بالفقاع
	فصل : والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا , لم تحل , وإن قلب الله عينها فصارت خلا , فهى حلال ...
	فائدة : جعل الامام أحمد , رحمه الله وضع زبيب في خردل كعصير , وأنه إن صب فيه خل , أكل .

	باب التعزير 
	وهو التاديب , وهو واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة , كالاستمتاع الذى لا يوجب الحد , وإتيان المرأة المرأة ,...
	فائدة : في جواز عفو ولى الامر عن التعزير الروايتان المتقدمتان في وجوب التعزير وندبه .
	تنبيه : قوله : كالاستمتاع الذى لايوجب الحد . قال الاصحاب : يعزر على ذلك ...
	مسألة : ومن وطى جارية أمرأته , فعليه الحد إلا أن تكون قد أحلتها له , فيجلد مائة ...
	مسألة : وهل يلحقه نسب ولدها إذا حملت من هذا الوطء ؟ على روايتين 
	مسألة : ولايسقط الحد بالإباحة في غير هذا الموضع 
	مسألة : ولايزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع...
	فائدة : لو وطى ميتة , وقلنا : لايحد .على ما تقدم , عزر بمائة جلدة , وإن وطى جارية ولده , عزر... 
	فصل : والتعزبر يكون بالضرب والبس والتوبيخ ...
	فصل : والتعزير فيما شرع فيه التعزير واجب , إذا راه الامام ...
	فائدتان ؛ إحداهما ,إذا عزره الحاكم , أشهره لمصلحة ...
	الثانية , يحرم التعزير بحلق لحيته , وفي تسويد وجهه وجهان...
	مسألة : وإن استمنى بيده لغير حاجة , عزر ... وإن فعله خوفا من الزنى , فلا شى عليه 
	فائدتان : إحداهما ,لايباح الاستمناء إلا عند الضرورة , ...
	الثانية , حكم المرأة في ذلك كله كالرجل ,...

	باب القطع في السرقة
	مسألة : ولا يجب إلابسبعة شروط , أحدها , السرقة , وهى أخذ المال على وجه الاختفاء
	فائدة : قوله : ولايجب إلا بسبعة أشياء ... يشترط في السارق أن يكون مكلفا , بلا نزاع ...
	مسألة : ولا قطع على منتهب , ولا مختلس , ولا غاصب , ولا خائن , ولا جاحد وديعة ولا عارية ...
	فصل : ولا يقطع على جاحد الوديعة , ولا غيرها من الامانات ,...
	مسألة : ويقطع الطرار , وهو الذى يبط الجيب وغيره , ويأ خذ منه . عنه , لايقطع 
	فائدة : يقطع ,..., إذا أخذبعد سقوطه , وكان نصابا , مع أن ذلك حرز 
	فصل : الثانى , أن يكون المسروق مالا محترما ,...
	تنبيه : دخل في قوله : الثانى , أن يكون المسروق مالا محترما . الملح ,...
	مسألة : ويقطع بسرقة العبد الصغير 
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف أنه لا قطع بسرقة عبد كبير...
	فائدتان : إحداهما , يقطع بسرقة العبد المجنون والنائم والاعجمى الذى لا يميز... 
	الثانية , لا يقطع بسرقة مكاتب ولا بسرقة أم الولد ...
	مسألة : ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا وعنه , يقطع بسرقة الصغير
	مسألة : فان كان عليه حلى أو ثياب تبلغ نصابا لم يقطع ...
	فصل : وإن سرق ماء , فلا قطع فيه ...
	تنبيه : أطلق أكثر الأصحاب المسالة , وقيدها جماعة بعدم العلم بالحلى ,...
	مسألة : ولا يقطع بسرقة مصحف ...
	مسألة : ويقطع بسرقة سائر كتب العلم 
	فصل : فان قلنا : لايقطع بسرقة المصحف . وكان عليه حلية تبلغ نصابا , خرج فيه وجهان ؛...
	فصل: وإن سرق عينا موقوفة , وجب القطع ؛...
	مسألة : ولايقطع بسرق الة لهو , ولا محرم كا لخمر 
	فصل : ولا يقطع بسرقة محرم ؛...
	مسألة : وإن سرق انية فيها الخمر , أو صليبا , أو صنم ذهب , لم يقطع ...
	فصل : ولو سرق إناء من ذهب أو فضة قيمته نصاب إذا كان منكسرا ,فعليه القطع ؛...
	فائدة : يقطع بسرقة إناء نقد , أو دراهم فيها تماثيل ...
	فصل : الثالث , أن يسرق نصابا , وهو ثلاثة دراهم ,...
	فوائد ؛ إحداها , يكمل النصاب بضم أحد النقدين إلى الاخر , إن جعلا أصلين في أحد الوجهين ...
	الثانية , يكفى وزن التبرالخالص ...
	الثالثة . لو أخرج بعض النصاب , ثم أخرج باقيه , ولم يطل الفصل , قطع ,...
	فصل : إذا سرق ربع دينار من المضروب الخالص , ففيه القطع ...
	مسألة : وإن سرق نصابا , ثم نقصت قيمته , ... , لم يسقط القطع
	مسألة : وإن ملك العين المسروقة بهبة أوبيع وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده , لم يجب القطع . 
	مسألة : وإن دخل الحرز , فذبح شاة قيمتها نصاب , فنقصت عن النصاب , ثم أخرجها , لم يقطع 
	مسالة : وإن سرق فرد خف , قيمته منفردا درهمان , وقيمته مع الاخر أربعة , لم يقطع 
	فائدة : قواه : وإن سرق فرد خف ..., لم يقطع . بلا خلاف ...
	مسألة : وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب , قطعوا ,...
	فصل : فان كان أحد الشريكين مما لا قطع عليه , كابى المسروق منه , قطع شريكه ,...
	فائدتان ؛ إحداهما , لو اشترك جماعة في سرقة نصاب , لم يقطع بعضهم بشبهة ,..., فهل يقطع الباقي أم لا فيه فولان ؛...
	الثانية : لو سرق لجماعة نصاب قطع ...
	مسألة : وإن هتك  اثنان حرزا , ودخلاه فاخرج أحدهما نصاب وحد ,..., قطعا 
	مسألة : فان نقبا حرزا , فدخل أحدهما فقرب المتاع من النقب , وأدخل الخارج يده فاخرجه ,..., أن القطع عليهما ...
	فصل : قال أحمد , رحمه الله , في رجلين دخلا دارا أحدهما في سفلها جمع المتاع . وشده بجبل , والاخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار , فالقطع عليهما ؛...
	مسألة : وإن رماه الداخل الى خارج , فاخذه الاخر , فالقطع على الداخل وحده 
	مسألة : وإن نقب أحدهما , ودخل الاخر فاخرجه , فلا قطع عليهما ...
	مسألة : إلا أن ينقب أحدهما ويذهب فيأتي الآخر من غير علم ، فيسرق فلا  قطع
	فصل : فإن اشترك رجلان في النقب ، ودخل أحدهما ، فأخرج المتاع وحده ، .. ، فالقطع على الداخل وحده ؛ ... 
	فصل : الرابع ، أن يخرجه من الحرز 
	مسألة : فإن سرق من غير حرز فلا قطع عليه ... 
	مسألة : فإن دخل الحرز ، فأتلف فيه نصابا ولم يخرجه فلا قطع عليه 
	مسألة : وإن ابتلع جواهرا أو ذهبا فخرج به ، ... ، فعليه القطع 
	فصل : وسواء دخل الحرز فأخرجه ، أو نقبه ثم أدخل إليه يده أو عصا لها شجنة فاجتذبه ... 
	تنبيه : ظاهر قوله : أو تركه في ماء جار ، فأخرجه . أنه لو تركه في ماء راكد ، ثم انفتح بعد ذلك ، أنه لا يقطع ... 
	فصل : إذا أخرج المتاع من بيت في الدار أو الخان إلى الصحن ، فإن كان باب البيت مغلقا ، ففتحه أو نقبه ، فقد أخرج المتاع من الحرز ، ...
	فصل : إذا دخل السارق الحرز ، فاحتلب لبنا من ماشية ، وأخرجه ، فعليه القطع ... 
	فائدة : لو علم قردا السرقة ، فسرق ، لم يقطع المعلم ، لكن يضمنة ... 
	فصل : فإن نقب الحرز ، ثم دخل فأخرج ما بقي من النصاب ، وكان في وقتين متباعدين ، أو ليلتين ، لم يجب القطع ؛ ... 
	مسألة : والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه ، ويختلف باختلاف الأموال ، والبلدان ، وعدل السلطان وجوره ، وقوته وضعفه 
	مسألة : إذا ثبت ذلك فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور ، والدكاكين في العمران ، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقه 
	مسألة : وحرز البقل ، والباقلاء ، ونحوه وقدوره وراء الشرائج ، إذا كان في السوق حارس 
	فأئدة : الصندوق في السوق حرز إذا كان له حارس ... 
	مسألة : وحرز الخشب والحطب الحظائر
	مسألة : وحرز المواشي الصير , وحرزها في المرعى بالراعي , ونظره إليها 
	تنبيه : قوله : وحرزها في المرعى بالراعى , ونظره إليها . يعنى , إذا كان يراها في الغالب . 
	مسألة : وحرز حمولة الابل بتقطيرها , وقائدها وسائقها , إذا كان يراها 
	مسألة : وحرز الثياب في الحمام بالحافظ 
	فائدة : مثل ذلك , خلافا ومذهبا , الثياب في الاعدال ,...
	مسألة : وحرز الكفن في القبر على الميت , فلو نبش قبرا , وأخذ الكفن , قطع 
	فائدة : الكفن ملك الميت ...
	فصل : والكفن الذى يقطع بسرقته ما كان مشروعا ,...
	فصل : وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة ؟ يحتمل وجهين ؛...
	فصل : وحرز جذار الدار كونه مبنيا فيها , إذا كانت في العمران ....
	مسألة : وحرز الباب تركيبه في موضعه
	مسألة : فلو سرق رتاج الكعبة , أو باب المسجد , أو تازير , قطع 
	مسألة : وإن سرق قناديل المسجد , أو حصره فعلى وجهين 
	تنبيه : محل الخلاف ؛ إذا كان السارق مسلما , فان كان كافرا قطع ...
	مسألة : وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق , قطع 
	مسألة : وإن سرق من السوق غزلا , وثم حافظ قطع 
	مسألة : ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز , فلا قطع عليه , ويضمن عوضها مرتين 
	فائدة : قوله : ومن سرق من النخل , بلا نزاع ...
	فصل : وإن سرق من الثمر المعلق , فعليه غرامة مثليه ...
	فائدة : أطلق الامام أحمد , رحمه الله , أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة ...
	مسألة : وقال أبوبكر : ما كان حرز المال , فهو حرز لمال اخر 
	فصل : وإذا سرق الضيف من مال مضيفه شيئا , نظرت ؛ فان كان من الموضع الذى أنزل فيه ,...,لم يقطع ؛...
	فصل : وإذا أحرز المضارب مال المضاربة ,..., فسرقه أجنبى , فعليه القطع ,...
	فصل : فان غصب بيتا , فاحرز فيه ماله , فسرقه منه أجنبى , فلا قطع عليه ؛...
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : الخامس , انتفاء الشبهة , فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ,...
	فصل : ولا يقطع الابن وإن سفل , بسرقة مال والده , وإن علا ...
	مسألة : ولا يقطع العبد بالسرقة من مال السيد
	فائدة : ولا العبد بالسرقه من مال سيده . وكذا لا يقطع السيد بالسرقه من مال عبده , ولو كان مكاتبا ...
	فصل : وأم الولد , والمدبر , والمكاتب , كالقن في هذا ...
	مسالة : ولا يقطع مسلم بالسرقه من بيت المال
	مسألة : ولا ... من مال له فيه شرك , أو لاحد ممن لايقطع بالسرقة منه
	فصل : ومن سرق من الوقف , او من غلته , وكان من الموقوف عليهم ,..., لم يقطع ؛...
	مسألة : ومن سرق من  الغنيمة ممن له فيها حق , أولولده , ألسيده , لم يقطع 
	تنبيه : دخل في كلام , لو سرق من مال وقف له فيه استحقاق ...
	مسألة : وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الاخر المحرز عنه ؟ على روايتين
	فائدة : لومنعها نفقتها , أو نفقة ولدها فاخذتها ,لم تقطع ,...
	مسألة : ويقطع سائر الاقارب بالسرقة من مال أقاربهم 
	مسألة : ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمى و المستامن , ويقطعان بسرقة ماله 
	مسألة : ومن سرق عينا ,وادعى  أنها ملكه , لم يقطع ...
	فائدة : مثل ذلك , خلافا ومذهبا , لو ادعى أنه أذن له في دخوله ...
	مسألة : وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذى فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع ,...
	فائدة : لو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبى , لم يقطع ...
	فصل : ومن قطع بسرقة عين , فعاد فسرقها , قطع 
	فصل : فان سرق مرات قبل القطع , أجزأ حد واحد عن جميعها , وتداخلت حدودها ؛...
	مسألة : ومن أجر داره , أو أعا رها , ثم سرق منها مال المستعير أو المستاجر , قطع 
	مسألة : وإن استعار دارا فنقبها المعير , وسرق مال المستعير منها , قطع أيضا ...
	فصل : قال أحمد , رحمه الله : لا قطع في المجاعه ...
	فصل : ولا قطع على المرأة إذا منعها الزوج قدر كفايتها , أو كفاية ولدها , إذا أخذت من ماله ...
	فصل : قال رحمه الله : السادس , ثبوت السرقه بشهادة عدلين , أو إقراره حتى يقطع 
	تنبيه : اشترط شهادة العدلين لآجل القطع...
	فصل : وإذا اختلف الشاهدان في المكان أو الزمان , أو المسروق , فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس , وشهد الاخر انه سرق يوم الجمعة , ...لم يقطع ..؟
	فصل : ويعتبر أن يذكر في إقراره شرط  السرقة , من النصاب و الحرز وإخراجه منه...
	مسألة : ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع 
	فصل : قال أحمد : ولابأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره ...
	فصل : قال رحمه الله : السابع , مطالبة المسروق منه بماله ...
	فصل : ولو أقر بسرقة لرجل , فقال المالك : لم تسرق منى ولكن غصبتني ...لم يقطع ؛...
	فائدة : وكيل المسروقمنه كهو , وكذا وليه ...
	مسألة : وإذا وجب القطع , قطعت يده اليمين من مفصل الكف , وحسيت ؛...
	فصل : ويقطع السارق باسهل مايمكن ,...
	فائدة : يستحب تعليق يده في عنقه ...
	فصل : ويسن تعليق اليد في عنقه ؛...
	فصل : ولا يقطع في شدة حر , ولا برد ؛...
	مسألة : فان عاد , حبس , ولم يقطع ...
	مسألة : ومن سرق وليس له يد يمنى , قطعت رجله اليسرى ,...
	فائدة : قوله : ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى . بلا نزاع ...
	مسألة : وإن سرق وله يمنى , فذهبت , سقط القطع 
	تنبيه : قوله : وإن سرق , وله يمنى ,فذهبت , سقط القطع ,...
	مسألة : وإن ذهبت يده اليسرى ... لم تقطع يمناه على الرواية الاولى ...
	فصل : إن وجب قطع يمناه , فقطع قاطع يسراه عمدا , فعليه القود
	مسألة : إن وجب قطع يمناه , فقطع القاطع يسراه , بدلا عن يمنه , أجزات ,...
	مسألة : ويجتمع القطع والضمان , فترد العين المسروقة إلى مالكها ,...
	فصل : إذا فعل في العين فعلا نقصها به ,..., وجب رده ورد نقصه , ووجب القطع ...
	فصل : ويستوى في وجوب الحد على السارق الحر و الحرة , العبد والامة ,...
	فصل : ويقطع الابق بسرقته ...
	مسألة : وهل يجب الزيت الذى يحسم به من بيت المال أو من مال السارق ؟ على وجهين 
	فائدة : لو كانت اليد التى وجب قطعها شلاء فهى كالمعدومة ...
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